
2020

د. محمود أبو العزائم
مستشار الطب النفسى

النفسـية إشراف :

>> العيادة النفسية >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية   >> العيادة النفسية  

العدد ١٣٢ يناير ٢٠١٩

األخ الفاضل

يتضح  تنتابك  التي  لألعراض  وصفك  من 
والقلق  النفسي.  القلق  مرض  من  تعاني  أنك 
سار  غير  غامض  عــام  شعور  هو  النفسي 
بالتوجس والخوف والتحفز والتوتر مصحوب 
خاصة  الجسمية  األحاسيس  ببعض  عــادة 
ــاإرادي،  ال العصبي  الجهاز  نشاط  زيــادة 

يأتي في نوبات تتكرر في نفس الشخص .
اختافًا  تختلف  املرضي  القلق  وأعــراض 
كبيرًا عن أحاسيس القلق الطبيعية املرتبطة 
القلق  مرض  أعراض  وتشمل  معني.  بموقف 
يمكن  ال  التي  املسيطرة  النفسية  األحاسيس 
والخوف  الرعب  نوبات  مثل  منها  التخلص 
يمكن  ال  التي  الوسواسية  واألفكار  والتوجس 
تفرض  التي  املؤملة  والذكريات  فيها  التحكم 
نفسها علي اإلنسان والكوابيس، كذلك تشمل 
زيــادة  مثل  الجسمانية  الطبية  األعـــراض 
والشد  بالتنميل  واإلحساس  القلب  ضربات 
العضلي وتقلبات بضغط الدم ما بني الصعود 
بعد  طبيعيا  يكون  ما  دائما  ولكن  والهبوط 

هدوء الحالة النفسية. 
مدمرة  تأثيرات  لها  يكون  املشاعر  وهــذه 

ــعــاقــات االجــتــمــاعــيــة مع  حــيــث تــدمــر ال
األصدقاء وأفراد العائلة والزماء في العمل 
وتجعل  عمله  في  العامل  إنتاجية  من  فتقلل 
بالنسبة  مرعبة  اليومية  الحياة  تجربة 
مرضي  فإن  .ولذلك  البداية  منذ  للمريض 
القلب  أطباء  من  الكثير  على  يترددون  القلق 
والصدر قبل أن يذهبوا إلي الطبيب النفسي.

النفسية  العقاقير  بواسطة  العاج  ويتم    
الطبيب  إشراف  تحت  وذلك  للقلق  املضادة 
استعمال  يتم  كذلك  املتخصص  النفسي 
العاج النفسي بنجاح ملعالجة أعراض القلق 
ردود  لتغيير  السلوكي  العاج  مثل  املرضي 
وسائل  باستخدام  ــك  وذل املرضية  الفعل 
االسترخاء مثل التنفس من الحجاب الحاجز 
كذلك  ــرء.  امل يخيف  ملا  املتدرج  والتعرض 
اإلدراكــي  التدعيمي  العاج  استخدام  يتم 
على  املرضي  العاج  من  النوع  هذا  ويساعد 
بشكل  يتصرفوا  حتى  تفكيرهم  أنماط  فهم 
أعــراض  تسبب  التي  املــواقــف  في  مختلف 

القلق النفسي .
الطبيب  على  الحالة  بعرض  ننصح   ولذلك 
عاج  خطة  وضــع  يستطيع  حتى  النفسي 

مناسبة لحالتك.

السالم عليكم
علـى  اإلجابـة  أرجـو 
ومرضـي...  سـؤالي 
الشـهر  مـا يقـارب  منـذ 
أن  علمـا  مرضـت، 
سـنة  عمـري  30 
ضغـط  مـن  أعانـي 
الـدم املرتفـع وال آخـد 
العـالج، صـارت عنـدي 
ضربـات  فـي  زيـادة 
القلـب نتيجـة الضغـط 
وأصبـح لـدّي إحسـاس 
بالحالـة كل يـوم كأنـي 
وأن  املـوت  وشـك  علـى 
علـى  أصبـح  قلبـي 
وشـك االنفجـار. عملت 
جميـع فحوصات القلب 
وإجهـاد  تخطيـط  مـن 
كلهـا  طلعـت  وإيكـو، 
سـليمة ومازلـت أعانـي 
بالصـدر  األلـم  مـن 
وزيـادة نبضـات القلـب، 
طبيـب  إلـى  ذهبـت 
فوصـف لي عـالج حق 
هـي  النفسـية  الحالـة 
ليبراكـس وستلالسـيل، 
تنصحونـي  أن  أرجـو 
علـى  صـرت  فأنـا 
هـل  طـرق،  مفتـرق 
أم  نفسـيا  مريـض  أنـا 

بالقلـب؟ مريـض 
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والتهويل  التفكير  في  املريض  ينغمس 
لدرجة أنه يلغي حياته ويشعر باليأس.. 
يحبس نفسه في دوامته فيصبح بعيدا 
وهم  في  يعيش  االجتماعي  الواقع  عن 
خطير اسمه شبح املوت وتضيق الدنيا 
كذلك  الحياة.  وتستحيل  نظره  فــي 
بالتعاسة  إحساس  املكتئب  ينتاب  قد 
طاقته  وتضعف  السارة  غير  واألفكار 
يستطيع  ال  ويصبح  تركيزه  ويصعب 
املعتادة  واألعمال  بالواجبات  القيام 
في  اضطرابات  ذلــك  يصاحب  .وقــد 
الجهاز  خاصة  الجسم  أجهزة  معظم 
واألعصاب  والغدد  والدوري  الهضمي 

وأيضا قد يضطرب النوم.
الطبيب  استشارة  عليك  يجب  لذلك 
ووسائل  طــرق  تتعدد  النفسي  حيث 
ــعــاج  عـــاج االكــتــئــاب فــهــنــاك ال
الوسائل  بعض  جانب  إلى  بالعقاقير 
تساعد  التي  واالجتماعية  النفسية 
من  هو  والطبيب  االكتئاب،  مريض 

يحدد األسلوب األمثل لعاج كل حالة.

السالم عليكم
أنا أم لطفلني.. حدث موقف 
أقــاربــي  ــن  م لشخص  ــي  ــام أم
الشخصية  انفصام  مرض  معه 
كثيرا  أخاف  أصبحت  وبعدها 
شهور.   4 الحال  هذا  على  وأنــا 
خوف  عــادي  كان  البداية  في 
أن  كثيرا  أخاف  واآلن  وفقط. 

أذهب ملستشفى املجانني.
خوف  مــن  أعــانــي  ــا  أن اآلن 
أى  أفعل  وال  شديد  واكتئاب 
أشعر  ال  الــبــكــاء  ســوى  شــيء 
بالسعادة  أشعر  ال  شــيء،  بأى 
االكتئاب  من  أعاني  شيء،  بأى 
الشديد من كل شيء وال أحس 
بالخوف  فقط  الحب  مشاعر 
بالشكل  مــبــاالة  وال  الشديد 
على  القدرة  وعــدم  املظهر  أو 
فعل أى شيء أو التحدث مع أى 
شخص سوى عن الخوف، ذهبت 
البداية  في  األطباء  من  لعدد 
الوقت  مع  يــروح  عــادي  قالوا 
عام  لدكتور  موعد  آخر  بس 
والزم  مشكلة  عندي  أنا  قال 

تتعالج وبدها فترة . 
شيء  أى  أفعل  ال  أنا  واآلن 
ــوف على  ــخ الــبــكــاء وال ســوى 
أنـــى كنت  بــســبــب  ــي  ــال ــف أط
سبب  أنا  واآلن  سعادتهم  سبب 
تعاستهم مع قلة الكالم، وعدم 
شيء  بأى  بالفرح  اإلحساس 
من  املستمر  والــخــوف  بعمله 
أنا خائفة جدا على  املستقبل، 
أوالدي  وأخسر  هكذا  أبقى  أن 

وزوجي.
بالالمباالة  أعاني  أنا  اآلن 
من كل شيء بمظهري وأوالدي 
وعالقاتي االجتماعية، ال أرى 
املستمر  تفكيري  بسبب  أحدا 
الخوف  هــذا  معي  حــدث  ــاذا  مل

الشديد؟

األخت الفاضلة

التى  أرسلِتها  الــتــي  الــرســالــة  مــن 
من خوف  تعانني  أنــك  فيها  تذكرين 
الشعور  وعدم  والبكاء  شديد  واكتئاب 
ــاب  ــئ ــت ــيء واالك ــأى شـ ــادة بـ ــع ــس ــال ب
اإلحساس  وعدم  شيء  كل  من  الشديد 
بمشاعر الحب، فقط بالخوف الشديد 
وعدم  املظهر  أو  بالشكل  والامباالة 
التحدث  أو  شيء  أى  فعل  على  القدرة 

مع أى شخص سوى عن الخوف
ومن تلك األعراض يتضح أنك تعانني 
بسمات  املصاحب  النفسى  القلق  من 
أعراض  أهم  حصر  ويمكن  اكتئابية. 
املريض  يشكو  قد  اآلتي:  في  االكتئاب 
 . يائس  حزين  مكتئب  بأنه  صراحة 
فقدان   .. الحماس  بفقد  املرض  يبدأ 
عدم  والامباالة..  والفتور  االهتمام 
ومعايشة  املجتمع  مسايره  على  القدرة 
بالسعادة  اإلحــســاس  عــدم  الحياة.. 
أن  إلى  األعراض  وتتطور  والطمأنينة 

ملاذا هذا الخوف الشديد؟
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السالم عليكم 
و   40 عمري  سنوات   ١0 من  متزوج  أنــا 
أجهضت  زوجتي  طفالن،  لدينا    3٢ زوجتي 
اختالطها  وبداية  الــزواج  بداية  من  مرتني 
أو  انتقاد  أى  تتحمل  ال  أنها  الحظت  بأهلي 
وتحببني  عليهم  تعطف  ولكن  منهم  مزاح 
وأمــي  أبــي  مــع  دائــمــا  تختلف  كانت  فيهم. 
هذا  بأن  أنصحها  كنت  عليهما  صوتها  ويعلو 
أن  أتحمل  ال  لي  وتقول  صحيح  غير  الشيء 
يغلطوني أو ينتقدوني علما بأنني أعيش في 
عمارة مع أهلي وأخي، كل شخص في شقته.. 
ماذا  ينظر  الجميع  وأن  مراقبة  بأنها  تعتقد 
تفعل فيفعلون مثلنا في كل مرة. أقول لها كل 
الناس طباعهم مختلفة وال نستطيع التحكم 
وأن  املنطق  بهذا  تفكر  بأال  وأنصحها  بالناس 

تعيش حياتها وتترك التفكير في هذا.
في يوم كنا معزومني عند الوالد وكانت من 
ثالثة أيام، هي ال تنام جيدا وتفكر كثيرا وال 
الغداء  إلى  أى سبب عند سؤالها ذهبنا  تقول 
وجهه  فــي  صرخت  و  أبــي  مــع  تشاجرت  و 
.أخذتها و قمت بتهدئتها وأرسلتها للبيت ومن 
بشكل  مفاجئ  بدوار  أصيبت  اليوم  هذا  بعد 
جميع  عمل  وتم  للمستشفى  وأخذتها  يومي 
الفحوصات حتى رنني مغناطيسي للمخ وكل 
بالحديد  نقص  عندها  وكان  سليمة  النتائج 
للحديد  دواء  الطبيب  أعطاها    9 أصل  من   4
ما كي تنام وقمت بحجز غرفة لليلة في  ومنوِّ
خارجية  مؤثرات  أى  عن  أبعدها  كي  فندق 
دائما  ولكن  طبيعية  وأصبحت   وتحسنت 
تسأل  ماذا حصل لي وملاذا كنت أصرخ وأحيانا 
الذى  األســبــوع  نفس  في  أخذتها  أضحك. 
معي  جدا  سعيدة  وكانت  للعمرة  به  تحسنت 
وكانت  للكويت  ورجعنا  دائما  بيدي  وتمسك 
بصحة جيده وال تأتيها األفكار إلى أن عادت 
الدورة  وأتتها  اإلجــازة  من  للمدرسة  البنت 
رجعت لها األفكار وتسأل ماذا حصل بها وأننا 
نكذب عليها ونعرف وال نريد إخبارها ودائما 
أقول لها إنك بخير ولكنها تصرخ وتقول أنتم 
تكذبون علّي وتقول ألمها أنِت لست أمي أنِت 

أمي التي ربتني وليست الحقيقية.
أثناء  ولكن  تهدأ  ثم  تأتيها  الحالة  هذا 
سيئ  بأنني  أفكار  تأتيها  كثيرا  تفكر  هدوئها 
وأحياننا منحرف جنسيا وتخاف مني أحيانا 
من النوم بجانب ابنتي الصغيرة ال أدري ماذا 

أفعل؟

الزوج الفاضل
السام عليكم ورحمة الله.. 

رسالتك  في  ذكرتها  التى  األعـــراض  من 
املرضى  الشك  من  تعانى  الزوجة  أن  يتضح 

الذى قد يصل إلى درجة الفصام الذهانى. 
وفى حاالت الشك املرضي فإن الفرد يعاني 
خالها  من  يعتقد  اضطهادية  أوهام  من  فيه 
مكائد  هناك  وأن  إيذاءه.  يريدون  اآلخرين  أن 
ومؤامرات تحاك ضده. هذا الشك ال ينمو مع 
املرء منذ صغره وال يشمل جميع الناس وجميع 
جوانب الحياة بل يركز على فكرة معينة تصل 
إلى درجة االعتقاد الجازم، وهذا االعتقاد أو 
أنها  درجة  إلى  املريض  على  تسيطر  الفكرة 
دعمها  هّمه  ويصبح  الشاغل  شغله  تصبح 
وجود  عدم  ورغــم  البراهني،  وجمع  باألدلة 
دليل كاٍف على هذا االعتقاد فإنه ال يمكن ألي 
غير  االعتقاد  هذا  بأن  املريض  إقناع  شخص 
صائب، وعادة ما يقوم املريض بالتصرف بناء 
يتمحور  عندما   

ً
فمثا الخاطئ.  اعتقاده  على 

الزوجية  شريك  خيانة  حول  املرضي  الشك 
ومراقبة  زوجته  على  بالتجسس  يقوم  فإنه 
الوقت  غير  في  العمل  من  والعودة  التليفون، 
الخاطئ،  اعتقاده  على  الدليل  إليجاد  املعتاد 
إيذاء  حول  الخاطئ  االعتقاد  يتمحور  وعندما 
اآلخرين له بأن هناك من يحاول قتله بالسم، 
تقدم  التي  واملشروبات  املأكوالت  في  فسيشك 
من  دمت 

ُ
ق وإن  حتى  تناولها  عن  ويمتنع  له، 

بالشك  املرضى  هــؤالء  إليه.  املقربني  أقــرب 
هذا  عدا  فيما  تمامًا  أسوياء  يبدون  املرضي 

املوضوع مدار الشك، 
من  أكثر  مستمرة  األعــراض  كانت  إذا  أما 
املرضى  الشك  يكون  فهنا  العاج  مع  أشهر   6

جزءا من أعراض مرض الفصام. 
أو  الــبــارونــي  الفصام  باسم  يعرف  ــو  وه
اإلنسان  يكون  وفيه  االضطهادي،  الفصام 
كثير الظنون والشكوك، ويعتقد أنه سوف ُيساء 
أنه  أو  حاك ضده 

ُ
ت أو أن هنالك مؤامرة  إليه، 

ُمتابع... وهكذا. 
عقلي  مرض  هو  الزوجة  منه  تعانى  ما  إذن 
يؤثر على األفكار، ويؤثر على الوجدان، ويؤثر 
الوظائف  أداء  على  ويؤثر  الشخصية،  على 
االجتماعية، ولكن يتفاوت من إنسان إلنسان، 
سن  فــي  اإلنــســان  ــاب  أص إذا  ــرض  امل فهذا 
نتيجة  تكون  الله  شــاء  فــإن  ا،  نسبّيً متقدمة 
يعيش  أن  لإلنسان  ويمكن  ا، 

ًّ
جد فّعالة  العاج 

إلى  حياة طبيعية، ونحن نعرف أن حوالي 30 
يشفوا  أن  يمكن  الفصام  مرضى  من   %40
تعالى  الله  بفضل  وهذا  مرضهم،  من  تماًما 
النفسي،  الطب  بمقاييس  ا 

ًّ
جد عالية  بنسبة 

أن  يمكن   %30 إلى   20 حوالي  ا 
ً

أيض وهنالك 
األخيرة   %20 الـ  أما  طبيعية،  حياة  يعيشوا 
وربما  ا 

ًّ
تعتبر ضعيفة جد للعاج  فاستجابتهم 

تدهورت أحوالهم بصورة أشد. 
بالنسبة  ا  نسبّيً العواقب  حسن  واملــرض 

عمر  في  املرض  أتى  إذا  ذكرت  وكما  لإلناث، 
متقدم. 

لعاج  ومتعددة  األدوية  من  الكثير  وهنالك 
مجموعات  عدة  إلى  تقسم  وهي  املرض،  هذا 
القديمة  املجموعة  فــي  نجملها  أن  يمكن 
تعمل  كلها  األدوية  هذه  الجديدة،  واملجموعة 
على مواد معينة في املخ، منها مادة الدوبامني 
هي  القديمة  املجموعة  السيرتونني،  ومــادة 
كثيرة  ولكنها  ا، 

ًّ
جد وممتازة  فّعالة  مجموعة 

اآلثار الجانبية، فقد تؤدي إلى نوع من الرعشة 
أو الشعور بالشد في العضات، ويكون اإلنسان 
متخشًبا، وتصعب حركته، ولكن هنالك أدوية 
النوع  هذا  من  املرضى،  لهؤالء  تعطى  مضادة 

من األدوية التي تستعمل في عاج الفصام. 
أما املجموعات الجديدة فمنها عقار يعرف 
رزبريدون  باسم  يعرف  وآخر  أوالنزبني  باسم 
ا 

ً
أيض وهنالك  سيروكويل،  باسم  يعرف  وآخر 

أدوية اآلن في طور البحث ونسأل الله أن يجعل 
فيها فائدة كثيرة للناس. 

يتعاونون  ال  أنهم  الفصام  مرضى  مشكلة 
أقول  ال  األحيان،  بعض  في  األدوية  تناول  في 
يحتم  أن  بد  ال  وهنا  بعضهم،  ولكن  جميعهم 
ع،  ُيشجَّ أن  والبد  الــدواء،  تناول  املريض  على 
والبد أن يراقب، وبالتشجيع واملراقبة وإشعاره 
بأنه له اعتباره وعدم اإلساءة إليه بأي حال من 

األحوال، هذا يشجعهم على تناول األدوية. 
تناول  في  تماًما  يفشلون  الذين  واملرضى 
أو يرفضونها يعطى لهم نوع من اإلبر  األدوية 
أسبوعني  كل  تعطى  أو  الشهرية  )الحقن( 
وحسب  اإلبر  نوع  حسب   - أسابيع  ثاثة  كل  أو 
من  ــا 

ً
أيــض تعتبر  ــر  اإلب ــذه  وه  - ــرض  امل نــوع 

ا. 
ًّ

املستحدثات الجيدة جد
إلى  يحتاجون  ربما  املرضى  بعض  هنالك 
املرض  يكون  حني  خاصة  كهربائية،  جلسات 
وكذلك  الباروني  الفصام  خاصة  ا، 

ًّ
جد حادا 

بصورة  تستجيب  فهي  التخشبي؛  الفصام 
ا للجلسات الكهربائية. 

ًّ
ممتازة جد

مرحلة  من  ينتقل  أن  للمريض  بد  ال  وأخيرا 
العاج  ثم  املستمر  العاج  إلى  املكثف  العاج 

الوقائي.

د. مصطفى أبو العزايم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

زوجتى كثرية الظن

العدد ١٣٢ يناير 2222٢٠١٩
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األخ الفاضل
الحمد لله على تحسن الحالة النفسية وذلك فضل من 
نتيجة  وأعطى  جدا  جيد  املستخدم  والعاج  ونعمة  الله 
طيبة ولكن من الواضح وجود حالة من املزاج االكتئابى 
وجود  الفصام  مرض  يصاحب  أحيانا  حيث  ذكرت  كما 
مرض  التشخيص  يكون  وأحيانا  اكتئابية  أعـــراض 

االضطراب الوجدانى ثنائى القطب. 
هو  االكتئابي،  الهوس  أو  القطب،  ثنائي  واالضطراب 
نسبة  تصيب  التي  املزاجية  االضطرابات  أنواع  من  نوع 
تصل إلى ما بني )1% -0.5%(. ويظهر عادة في الفترات 
ــداث  األح هــذه  بالهوس.  املعروفة  الــحــادة  املزاجية 
االضطراب  يبدأ  اكتئابي.  مزاج  مع  تتزامن  العارضة 
فقد  مبكرة،  عمرية  مرحلة  في  عــادة  القطب  ثنائي 

من   %1.8 أن  الــدراســات  أظهرت 
األطفال واملراهقني يتم تشخيصهم 

باإلصابة بالهوس االكتئابي.
من  يكون  الهوس،  نوبات  وأثناء 
الحاد  للشعور  التعرض  الشائع 
ــارة والـــســـعـــادة، والــحــالــة  ــاإلثـ بـ
اإلبداعية القوية، والوعي املضاعف 
بحيث  العالية،  باملكانة  الشعور  مع 
ال  وكأنك  الحاالت  بعض  في  تشعر 
مصحوًبا  عــادة  ذلك  يكون  تقهر! 
بــإحــســاس وهــمــي بــامــتــاك قوة 
تجد  وقد  األفكار  تطاير  مع  خاصة 
آلخر  مكان  من  تقفز  األفــكــار  أن 
داخل عقلك بسرعة شديدة، بحيث 
يكون من الصعب أن تضع تركيزك 
والتحدث  ا 

ً
أبد واحد  موضوع  على 

أي  يقدر  ال  بحيث  شديدة،  بسرعة 
ما  إدراك  إلــيــك،  يستمع  شخص 

العصبي  واالهتياج  املزاج  بتقلب  كذلك  والشعور  تقوله. 
وضيق الصدر واالستيقاظ لوقت متأخر في الليل والنوم 
لساعات قليلة معدودة، مع عدم الشعور بالتعب في اليوم 
نوبات  وفي  املتهورة.  بالسلوكيات  القيام  وأحيانا  التالي 
بدون  األنشطة  من  العديد  الفرد  يمارس  قد  الهوس، 
التفكير في العواقب الناتجة عنها، والدخول إلى العديد 
من التعامات بدون اتخاذ وسائل الحماية الازمة. قد 
باهظة  سلًعا  يشترى  أو  األموال،  من  هائلة  بكمية  يقامر 
استثمارات  في  يشارك  أو  إليها،  حاجة  في  ليس  الثمن 

مادية محفوفة باملخاطر، إلى آخره.
مع  التعامل  عند  الصبر  وعدم  الغضب  سرعة  كذلك 
الجداالت  بدء  في  يكون  ما  أكثر  ذلك  ويظهر  اآلخرين 
غير  األشخاص  مع  ونزاع  جداالت  في  والدخول  القوية، 

املتوافقني فكرًيا معك.
)الــهــوس  القطب  ثنائي  االكــتــئــاب  أعـــراض  امــا 
باالضطراب  املصابني  لألشخاص  بالنسبة  االكتئابي(. 
لفترات  تستمر  االكتئاب  نوبات  فــإن  القطب،  ثنائي 

الهوس.  نوبات  عكس  على  متكرر،  وبشكل  أطول،  زمنية 
وتكون األعراض على صورة فقدان القدرة على الشعور 
بالبهجة والفرح ومشاعر انعدام األمان والضعف وعدم 
كذلك  شائعة.  والذنب  القيمة  انعدام  ومشاعر  األهلية 
النوم أكثر من املعتاد والشعور بالتعب والكسل كل الوقت 

وأحيانا الزيادة في الوزن وظهور تغيرات في الشهية.
ويمكن عاج االضطراب الوجداني عن طريق مثبتات 
من  الثاني  بالجيل  سمى 

ُ
ت ما  وهي   ،

ً
مثا النفسي  املزاج 

تخفيف  بهدف  األدوية  بعض  بجانب  الذهان،  مضادات 
حدة القلق واألرق، وكذلك بعض مضادات االكتئاب عند 

التعرض لنوبات اكتئاب.
ويجب التنويه إلى أن العثور على الدواء املناسب لعاج 
بعض  يستغرق  قد  القطب  ثنائي  الوجداني  االضطراب 
تسهم  األحــوال  أحسن  وفي  الوقت، 
االكتئاب  نــوبــات  منع  فــي  األدويـــة 
يمكن  أنه  كما  تخففها،  أو  والهوس 
من  ألكثر  وجرعته  الـــدواء  تغيير 
الــدواء  على  العثور  قبل  وذلــك  مرة 
يحتوي  األحيان  بعض  وفي  املناسب، 
عدة  من  خليط  على  املناسب  الدواء 

عقاقير.
يجب  ــدواء،  ــ ال فاعلية  ولضمان 
الطبيب،  لتعليمات  ــا 

ً
وفــق تناوله 

الكثير  هناك  أن  بالذكر  والجدير 
في  األدويــة  بتناول  يلتزمون  ال  ممن 
ا لتعليمات 

ً
مواعيدها املناسبة أو وفق

الطبيب، وقد يرجع ذلك إلى أسباب 
كثير منها عدم الشعور باملرض أثناء 
اإلعراض  أو  الهوس  لنوبة  التعرض 
أو  ــراب  ــط االض حقيقة  قــبــول  عــن 
عن  تنتج  التي  الجانبية  ــراض  األع
الدواء ودوره  الكافية عن  املعلومات  قلة  أو  تناول األدوية 

كعامل مخفف لاضطراب ومانع ألعراضه.
للعاج  املحدد  الــدواء  تناول  يستمر  أن  املحتمل  ومن 
عليه  يطلق  ولذلك  سنوات،  لعدة  االضطراب  هذا  من 
تناول  في  االستمرار  إن  حيث  الوقائية،  املعالجة  اسم 
أو  األعراض  حدة  خفة  على  بالضرورة  يعتمد  ال  األدوية 
عتبر 

ُ
وت فيها،  التحكم  على  الجيدة  املريض  مقدرة  على 

حالة  في  وذلك  للعاج،  آخر   
ً
بديا الوقائية  املعالجة 

تعلم املريض كيفية التعرف على العامات املنذرة بنوبة 
الهوس القادمة.

تعلم  املرضى  على  يجب  سبق،  ما  كل  إلى  باإلضافة 
النوبات  تسبق  التي  األعـــراض  على  التعرف  كيفية 
بالتحكم،  الشعور  زيادة  إلى  ذلك  يؤدي  حيث  املختلفة، 
قدر  قليا  تأثيرا  لــاضــطــراب  ــأن  ب العلم  ويــرجــى 
اإلمكان على حياة املرضى، لذا ينصح بتجنب التعرض 
التي  األمور  عن   

ً
فضا الحد،  عن  الزائدة  للضغوطات 

تؤدي إلى الحرمان من النوم وذلك ملنع تطور النوبات.

السالم عليكم

عندي  ســالــم  ــا  أن
مــريــض  ســنــة   ٢٧
وأستخدم  بالفصام 
 ١٥ ابيليفأى  عــالج 
ملج ٢ قرص صباحًا 
كمثبت  ــبــاكــني  ودي
للمزاج نصف قرص 
صباحًا وقرص مساء 
تتحسن  ــي  ــت ــال وح
ولكن  لله  والــحــمــد 
بأى  مستمتع  مــش 
حياتي  فـــي  شـــيء 
صبر  ــش  ــدي ــن ــع وم
أشتغل  أنـــي  ــى  عــل
وأصبر لحد ما أتعلم 
الشغل  على  وأتعود 
القدرة  ومعنديش 
في  االستمرار  على 
الـــحـــوار مــع األهــل 
واألصدقاء وال الناس 
ــي  ــت ــال عــمــومــا وح
النهار  تكون أسوأ في 
وطريقة  الليل  مــن 
سيئة  وشربي  أكلي 
أنتبه  وال  ومحرجة 
الخارج  من  لنفسي 
النظافة  حيث  مــن 
وال  الـــشـــخـــصـــيـــة 
ــرات وجــهــي  ــي ــب ــع ت
ــدي بــشــكــل  ــ ــس ــ وج
وبركز  أيضا  محرج 
أوي مع الناس بشكل 
ال إرادي فهل ده جزء 
مرض  أم  مرضي  من 

آخر و ما الحل؟

حالتى تكون أسوأ فى النهار
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السالم عليكم 

ابــنــي عــمــره ٥ 
ســنــوات يــخــاف من 
النوم  ومــن  الظالم 
وحــده ويــخــاف من 
شــيء  أى  تــجــربــة 
ــد كــالــطــعــام  ــدي ج
ــو صــنــف  ــ مـــثـــال ه
الــذي  فقط  ــد  واحـ
يــريــد  وال  ــه  ــأكــل ي
أصناف  أى  تجربة 
الطعام  مــن  ــرى  أخ
ــدة  ــوح ويــخــشــى ال
دائـــمـــا ويـــريـــد أن 
يستأنس بأى شخص 
حتى لو كانت أخته 
)عــامــان  الصغيرة 
ونـــــصـــــف( فــمــن 
يذهب  أال  املــمــكــن 
إال  مظلمة  لغرفة 
تسبقه  أن  ــد  ــع ب
وتضئ  أوال  أخــتــه 
ــور وتــطــور  ــن ــه ال ل
أنه  لدرجة  الخوف 
يطلب  أن  ــاف  ــخ ي
مــعــلــمــتــه في  ــن  مـ
الــذهــاب  الحضانة 
مما  املياه  دورة  إلى 
قد يؤدي إلى تبوله 

على نفسه..

األم الفاضلة

ختلف أسباب خوِف األطفال باختاف التنشئة 
َ

ت
عليها  ُبنيت  التي  والرعاية  والنفسّية،  سرّية، 

ُ
األ

والضرب  القاسية  فالتربية  ة؛  فسيَّ
َّ
الن تكويناتهم 

احظات 
ُ
وامل وخوفًا،  ُجبنًا  أكثر  الطفل  يجعل 

عليقات 
َ

ة لسلوكياته، وت الدائمة واملردودات السلبيَّ
ُيفقده  تصّرفاته  لجميع  املستمر  واللوم  األهــل، 
للكذب  َيدفعه  الذي  األمر  لنفسه،  الذاتّية  قيمته 
واقف 

َ
امل إلى  باإلضافة  املستمر،  التوبيخ  لتفادي 

والصدمات  حياته  في  الطفل  لها  يتعّرض  التي 
البيئة  واسِتهزاء  الــدائــم،  والتهديد  النفسية، 
مؤثٍر  بأى  الدائم  والتخويف  به،  للطفل  حيطة 

ُ
امل

منه  أكبر  هم  من  قليد 
َ

وت الطبيب،  أو  كالشرطي 
سنًا في مخاوفهم، ورّدات فعلهم عليها.

حل،  ولها  ُمشكلة  األطفال  عند  الخوف  وعاج 
الواجب  من  ه 

ّ
إن حيث  الوالدين؛  على  عاتقها  يقع 

بيئٍة  وتوفير  الطفل،  مخاوف  استيعاب  عليهما 
 َمتينة من الخبرات 

ٌ
صبح لديه قاعدة

ُ
ة له لت

ّ
مطمِئن

ب على هذه املخاوف، ويكون 
ّ
التغل نه من 

ّ
مك

ُ
ت التي 

ذلك بالطرق اآلتية:
في  الطفل  لدى  سري 

ُ
األ الدفء  من  جوٍّ  خلق    -

ز ثقته بنفسه وبعائلته.
ّ

أغلب أحيانه، مما ُيعز
تبادل بني أفراد العائلة ُينّمي 

ُ
 الحب واالحترام امل

املخاوف  مواجهة  على  باألمان وقدرته  شعوره 
املختلفة.

ستمر للطفل وتخويفه، 
ُ
- االبتعاد عن التهديد امل

سلوكه  لضبط  املــخــاوف  هــذه  استغال  ــدم  وع
والتزعزع  األمان  بعدم  الشعور  لديه  ُينشئ  مّما 
جوٍّ  في  الّطفل  وضع  أن  إلى  باإلضافة  الداخلي، 
الرعب  من  ملتازمة  متأّهبًا  يجعله  نفسيًا  متوتر 

والهلع تجاه أى ُمثير جديد يتعّرض إليه. 
- ضبط برامج الرسوم املتحركة التي ُيشاهدها 
البرامج  عــن  واالبــتــعــاد  التلفاز،  على  الطفل 
والدماء  العنف  مشاهد  تتضّمن  التي  واألخبار 
خيفة 

ُ
والشخصيات ذات األشكال غير الطبيعّية امل

املبكرة؛  الطفولة  مرحلة  في  لألطفال  خصوصًا 
والخيال  الواقع  بني  والتفريق  الخيالّية  فالقدرة 
الكثير من  الطفل  فُيواجه  اكتمل بعد،  ال يكون قد 
 األلعاب 

ّ
وجودة في الواقع، كما أن

َ
خاوف غير امل

َ
امل

التي َيلعبها الطفل لها دور كبير في بناء شخصّية 
الحركّية  األلعاب  من  سواًء  واستقرارها  الطفل 
نّمي عند الطفل الشعور 

ُ
كالركض واالختباء التي ت

جديدة،  حركّية  مهاراٍت  واكتسابه  بالشجاعة 
من  القريبة  األشكال  وذات  الخشبية  واأللعاب 
لفة الطفل 

ُ
ضفي نوعًا من أ

ُ
األشياء الواقعّية التي ت

لألشياء الحقيقّية عندما َيراها بحجمها وغرضها 
األساسي.

االستهزاء  وعــدم  ل  والتقبُّ التعاطف  إظهار   -  
مثير  من  بخوفه  ُمناقشته  الطفل مع  بانفعاالت 
له  الخاطئ  فهمه  وتصحيح  زوالــه،  بعد  ُمعنّي 
فالطفل  فعله،  رّدات  في  بالغة 

ُ
امل إلى  َيدفعه  الذي 

بالتوتر  شعوره  وسبب  استجاباته  م  لتفهُّ يحتاج 
حيال موقٍف ُمعنّي، وتصحيح آلية هذه االستجابة 
إطاقها  األهل  على  التي  اإليجابية  باإليحاءات 
عليه بشكٍل متواصل وُمستمر، مثل )أنت تستطيع، 
اإلمكان  قدر  واالبتعاد  شجاع(،  أنت  قوي،  أنت 
خــواف(،  )جبان،  مثل  السلبية  اإليحاءات  عن 
الناجحة  الطفل  ُمحاوالت  تعزيز  إلى  باإلضافة 
منه  يخاف  ما  على  ب 

ّ
التغل في  نسبّي  بشكٍل  ولو 

بشكٍل  خوفه  على  ب 
ّ
يتغل حتى  ودعمه  وتشجيعه 

كامل.
ثيرات 

ُ
امل على  ب 

ّ
التغل في  الطفل  مع  التدّرج   -

املخيفة بالنسبة إليه، فا يجب على األهل إقحام 
 ال ُيمكن التغلب على 

ُ
 في املثير؛ حيث

ً
الطفل فجأة

الخوف باإلجبار أو اإلكراه، ألن ذلك سيؤّدي إلى 
نتيجٍة عكسّيٍة، وخلق حالة من الرعب والهلع لدى 
حلها،  املفترض  من  التي  املشكلة  وزيادة  الطفل 
 في حال خوف الطفل من الظام عند النوم 

ً
فمثا

يجب على الوالدين تخفيف اإلنارة تدريجّيًا حتى 
تجاه  واالرتياح  التعّود  من  حالة  إلى  الطفل  يصل 

عملّية غياب اإلضاءة وحلول الظام.

د. عماد أبو العزائم
أخصائى الطب النفسى

إعداد:

الخوف
عند 

األطفال
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السالم عليكم 

السالم عليكم و رحمة الله 
و بركاته..

أمر   .. سنة   ٢0 طالبة  أنــا 
الخوف  وهي  نفسية  بمشكلة 

من الناس..
وكنت  جيدة  بحالة  كنت 
التعامل والتصرف ولكن  أجيد 
هذا  الدراسي  العام  بدء  منذ 
أخاف  أصبحت  أنــي  الحظت 
الناس فمثال عند جلوسي  من 
متوترة  أكــون  املحاضرات  في 
إلّي  أحد  ينظر  وعندما  جدا 
مما  وأرتجف  أخاف  تجاهي  أو 
وعــدم  ــراج  ــ اإلح ــي  ل يسبب 
التركيز في املحاضرات وعندما 
بالقلق  أحــس  ــدي  وح أمشي 

واالرتباك ..
أنا خجولة وغير اجتماعية 
أكن  لم  ولكني  الكالم  وقليلة 
هكذا ال أعرف ملاذا يحدث معي 
أن  وتكرارا  مرارا  وأحــاول  هذا 
وال  أتوتر  وال  طبيعية  أكــون 
جدوى وكل يوم أعطي لنفسي 
ولكن  بخير  سأصبح  أني  أمال 

الوضع يزداد سوءا..
الحمد لله على كل حال..

فهذه  أفيدوني  أرجــوكــم  
ــي وتــدمــر  ــرن ــدم املــشــكــلــة ت
أن  أحــلــم  أصبحت  حــيــاتــي.. 
حياة  وأعيش  طبيعية  أصبح 

عادية..

 األخت الفاضلة :
التى  أرسلِتها  التي  الــرســالــة   مــن 
من  الخوف  تعانني  أنك  فيها  تذكرين 

الناس..
نفسي  قلق  حالة  من  تعانني  فإنك 
 SOCIAL  االجتماعي الرهاب  تسمي 

PHOBIA
بالقلق  االجتماعي  الرهاب  ويتميز 
االرتياح  بعدم  واإلحــســاس  الشديد 
ــراج أو  ــ املــرتــبــط بــالــخــوف مــن اإلح
مواقف  في  اآلخرين  بواسطة  التحقير 
اجتماعية.  بطريقه  التصرف  تتطلب 
تثير  التي  املواقف  على  األمثلة  ومــن 
ومقابلة  الخطابة  االجتماعي  الرهاب 
الناس والتعامل مع شخصيات السلطة 
استخدام  أو  عامة  أماكن  في  واألكــل 
الناس  ومعظم  العمومية.  الحمامات 
االجتماعي  بالرهاب  يحسون  الذين 
تثير هذا  التي  يحاولون تجنب املواقف 
وهم  املواقف  هذه  يتحملون  أو  الخوف 
الشديد.  العصبي  بالضغط  يشعرون 
االجتماعي  الــرهــاب  تشخيص  ويتم 

يتدخان  التجنب  أو  الخوف  كان  إذا 
بشكل كبير في روتني الحياة الطبيعية 
املتوقعة للشخص أو إذا أصبح الرهاب 

يضايق املريض بشدة.
العقاقير  بــواســطــة  ــاج  ــع ال ويــتــم 
تحت  وذلــك  للقلق  املضادة  النفسية 
املتخصص  النفسي  الطبيب  إشــراف 
النفسي  العاج  استعمال  يتم  كذلك 
املرضي  القلق  أعراض  ملعالجة  بنجاح 
مثل العاج السلوكي لتغيير ردود الفعل 
وسائل  باستخدام  وذلــك  املرضية 
الحجاب  من  التنفس  مثل  االسترخاء 
يخيف  ملا  املتدرج  والتعرض  الحاجز 
العاج  استخدام  يتم  كذلك  املـــرء. 
التدعيمي اإلدراكي ويساعد هذا النوع 
أنماط  فهم  على  املرضي  العاج  من 
تفكيرهم حتى يتصرفوا بشكل مختلف 
القلق  التي تسبب أعراض  املواقف  في 
حالتك  بعرض  ننصح  ولذلك  النفسي. 
يستطيع  حتى  النفسي  الطبيب  على 

وضع خطة عاج مناسبة لحالتك 

الخوف من الناس
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العدد ١٣٢ يناير ٢٠١٩

األم الحائرة

ما يعانى منه االبن هو من أعراض مرض 
الوسواس القهري.. والوسواس القهرى هو 
ليست  ومخاوف  أفكار،  وجود  عن  عبارة 
تسيطر  وحــده،  املريض  عقل  في  معقولة 
صحيحة،  غير  أنها  علمه  ــم  ورغ عليه، 
فإنها تدفعه لتكرار سلوك معني، أو طقوس 
املريض،  ــني  روت مــع  لتتداخل  مــحــددة، 
تحدث  لم  إذا  والضيق  باالنزعاج  ويشعر 

كما يريد. 
القهري  الوسواس  أعراض  ظهور  يبدأ  و 
مبكرا، وعادة ما تظهر في سن 10 سنوات، 
في  وتبدأ  ــك،  ذل قبل  تحدث  قد  ولكنها 
يرتب  فهو  الطفل،  سلوكيات  على  التأثير 
تغير،  إذا  ويغضب  معني،  بنظام  أشياءه 
ويعيد ترتيبه، أو له طريقة معينة في النوم، 

أو يشعر بالخوف من سرقة املنزل ليا. 
القهري  الوسواس  أعــراض  كانت  وإذا 
أيضا  تصاحبها  فقد  طفلك  على  تظهر 
خجوال،  يكون  فهو  للطفل،  أخــرى  سمات 
أنها  يشعر  التي  سلوكياته  مــن  خاصة 
كثيرا  يغضب  فهو  الغضب،  وأيضا  غريبة، 
ممارسة  على  قادرا  يكون  ال  عندما  خاصة 

ملرض  محددا  سببا  يعرف  وال  طقوسه. 
الوسواس القهري، ويرى بعض الباحثني أن 
سبب املرض عصبي عضوي، إذ يرجع إلى 
يساعد  هرمون  وهو  السيروتونني  في  خلل 
على اتصال خايا الدماغ ببعضها البعض.

بمرض  يرتبط  الغضب  أن  لوحظ  وقد 
الخجل،  ــا  ــض وأي الــقــهــري،  الــوســواس 
املخيفة،  األفــكــار  مع  األطــفــال  فيتعامل 
يستطيعوا  أن  دون  الساحقة  واملشاعر 

فهمها، مما يؤثر على سلوكهم. 
طفلك  أن  من  بالقلق  تشعرين  كنِت  وإذا 
من  فابد  القهري،  بالوسواس  مصاب 
األفضل  فمن  لفحصه،  للطبيب  الذهاب 
أن  قبل  مبكرا  القهري  الــوســواس  عــاج 
وشدتها،  أعراضه  حدة  ــزداد  وت يتطور، 
وأيضا حتى ال يصاب الطفل باضطرابات 
الطفل،  الطبيب  يفحص  أن  وبعد  القلق. 
الوسواس  لعاج  األدويــة  بعض  يصف  قد 
العاج  أو  الطفل،  ولتهدئة  الــقــهــري، 
كليهما  يستخدم  أو  املعرفي،  السلوكي 
املعرفي  السلوكي  العاج  ويساعد   . معا 
األطفال على تطوير مهارات التأقلم إلدارة 
مخاوفهم وهواجسهم، ليتغلبوا على قلقهم 

وتقليله ألدنى حد.

ابنى عصبى ومتوتر جدا 

السالم عليكم 

ابـــنـــي عـــمـــره 9   
ســـنـــوات ولـــديـــه أخ 
عمرها  ــت  وأخـ ــوأم  تـ
مشكلته   .. ســنــوات   ٥
شيء  وأى  العصبية 
ويشك  يستفزه  ممكن 
ــن حــولــه  ــل مـ ــي كـ فـ
أذيته  يريدون  بأنهم 
وبــاألخــص إخــوتــه .. 
إليه  نظرتهم  حتى 
يفسرها شماته عندما 
لم  أنهم  رغم  أعاقبه 
ــيــه ســوى  يــنــظــروا إل
معنى  ال  عابرة  نظرة 
بالقرف  ويشعر   .. لها 
حوله  شخص  أى  مــن 
يشرب  ال  أنه  لدرجة 
ــاء مــن يد  ــأس م مــن ك
أخيه رغم أنها نظيفة 
أحد  منها  يشرب  ولم 
فقط ألن أخاه أو أخته 
يكبر  كلما   .. أمسكتها 
 .. ســوءا  الحالة  تــزداد 
توتر  حالة  في  ودائما 
وغضب وال يعجبه أى 
شيء وال يستمتع بأى 
تفسيركم  ما   .. شــيء 
لحالته وكيف أتصرف 
بحاجة  هو  وهل  معه 

لطبيب نفسي ؟

نـدى عـادل جمـال
أخصائية نفسية

إعداد:
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السالم عليكم

زوجــتــي تــعــانــي من 
قد  االضــطــرابــات  بعض 
عقلية  أو  نفسية  تكون 
ال  لكنني  كلتيهما  أو 
أهم  أما  الجزم..  أستطيع 

تلك العالمات فهي:
ـ الوسواس والشك 

ـ ضيق التنفس 
ـ الكوابيس في النوم 

ـ العصبية املفرطة 
بضالالت  اإلصــابــة  ـ 

االضطهاد 
اآلخرين  أن  تعتقد  ـ 

يتآمرون عليها 
ـ االنطواء 

بــأفــكــار  ــة  ــابـ اإلصـ ـ 
اإلشارة  

مشكلة  أكــبــر  ــن  ــك ل
رفضها  هي  معها  أعانيها 
ــى  ــرة الـــذهـــاب إل ــك ــف ل
تفضل  بـــل  ــب  ــي ــب ــط ال
إلى  الذهاب  على  الطالق 
منكم  فأرجو  الطبيب.. 

النصيحة .

األخ الفاضل
من وصفك لألعراض التي تنتاب زوجتك يتضح 
أنها تعاني من مرض الفصام والفصام هو مرض 
والوجدان  التفكير  في  باالضطراب  يتميز  عقلي 
يعالج  لم  ،إن  ويؤدي  اإلدراك،  وأحيانا  والسلوك 
السلوكي  املستوى  في  تدهور  إلى  األمر،  بادئ  في 
وبالتالي  شخصيته  الفرد  يفقد  كما  واالجتماعي 

يصبح في معزل عن العالم الحقيقي . 
التركيز  وقلة  عصبي  بتوتر  األعــراض  تبدأ  و 
والنوم مصاحبة بانطواء وميل للعزلة عن املجتمع 
. وبتقدم املرض تبدأ األعراض في الظهور بصورة 
أشد فنجد أن املريض يسلك سلوكا خاصا فهو يبدأ 
ويتلقى  معني  وبا  وهمية  أشياء  عن  التحدث  في 
أحاسيس غير موجودة وهذه هي بداية االضطراب 
العقلي ويستطيع الطبيب النفسي تشخيص املرض 
أشهر   6 عن  تزيد  ملدة  ــراض  األع استمرار  عند 
مرحلة  فترة  طوال  األعراض  هذه  تستمر  أن  على 

االضطراب العقلي.
والتدهور  التحسن  إلي  املريض  حالة  وتتعرض 
يبدو  قد  التحسن  حالة  في  إنه  بحيث  بالتبادل 
التدهور  حــاالت  في  أما  تماما،  طبيعيا  املريض 
التفكير  يستطيع  ال  الفصام  مريض  فإن  الحادة 
وهــاوس  ــاالت  ض مــن  ويعاني  ســويــة،  بــصــورة 
اعتقادات  فهي  الضاالت  أما   . فكري  وتشوش 
خاطئة غير مبنية علي الواقع ، حيث نجد أن مرضي 

الفصام يعتقدون أن هناك من يتجسس عليهم أو 
يخطط للنيل منهم وأن هناك من يستطيع قراءته. 
الفصام  مريض  لدى  تظهر  التي  الهاوس  أما 
فأهم مظاهرها هي سماع املريض ألصوات تنتقد 
تصرفاته وتسيطر عليه وتعطيه أوامر كما أنه يرى 
أشياء غير موجودة أو يحس بأحاسيس جلدية غير 
تشوش  من  الفصام  مريض  يعاني  كما  موجودة. 
فكري يظهر بوضوح في عدم ترابط أفكاره. وحتى 
نجد  املــرض  وتراجع  املريض  حالة  تحسنت  إذا 
أن األعراض مثل االنطواء وبادة اإلحساس وقلة 
التركيز قد تبقى لسنوات وقد ال يستطيع املريض 
اليومية  بالواجبات  يقوم  أن  حالته  تحسن  رغم 
غريب  كشخص  لآلخرين  يبدو  قد  كما  العادية 

الطباع والعادات وأنه يعيش على هامش الحياة.
الذهاب ألقرب   لذلك أنصحك سيدي بضرورة 
للعاج  طرق  عدة  اآلن  هناك  حيث  نفسي  طبيب 
الذهان  مضادات  استخدام  مثل  بنجاح  تستعمل 
النفسي  والــعــاج  الكهرباء  بجلسات  والــعــاج 

والعاج الفردي والعاج األسري.
إلى  والذهاب  العاج  املريض  يرفض  وعندما 
متدهورة  الحالة  كانت  وإذا  املتخصص  الطبيب 
فهنا يكون العاج إجباريا وقد يستدعى األمر إلى 
الدخول إلى املصحة النفسية فترة من الوقت حتى 
املريض  بصيرة  وتتحسن  النفسية  الحالة  تستقر 

ويتقبل العاج الدوائى.

تعتقد أن اآلخرين يتآمرون عليها

مستشفى جمال ماضى أبو العزائم
> مركز التأهيل النفسى وعالج اإلعاقة العقلية

> مدرسة تأهيلية لعالج التخلف العقلى
> أقسام لعالج األمراض النفسية والعصبية

> قسم لعالج مرضى اإلدمان

> تليفون : 0١٥/3644٥3 - 0١٥/36٧96٥ > العاشر من رمضان ـ طريق بلبيس ـ أمام مبنى النساجون الشرقيون 

قسم املسنني : 

تحت إشراف فريق طبى متخصص

 ويوجد به وحدة عالج طبيعى

وبرامج تأهيلية ملرضى الزهايمر وبرامج 

رياضية ترفيهية ورحالت


